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	 พระครูกิตติวราภรณ์	 (กิตฺติญาโณ)	 เดิมชื่อ	 ทวี	 	 ฤทธิ์รัตน์	 เกิดที่
ตำบลลำปำ	 	 	 อำเภอเมืองพัทลุง	 จังหวัดพัทลุง	 เมื่อวันที่	 14	 เดือน
กันยายน	 พ.ศ.	 2485	 สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก	 สาขาศาสนาและ
ปรัชญา	 มหาวิทยาลัยพาราณสี	 ประเทศอินเดีย	 นักธรรมเอก	 และดำรง
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าลิไลยก์	 ตำบลลำปำ	 อำเภอเมืองพัทลุง	 จังหวัด

พัทลุง	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2532	จนถึงปัจจุบัน	
	 พระครูกิตติวราภรณ์	 (กิตฺติญาโณ)	 เป็นพระเถระนักพัฒนา	 มีผล
งานโดดเด่นทางด้านการนำวัฒนธรรมท้องถิ่น	 ความเป็นญาติ	 เป็นเพื่อน

เกลอ	 และหลักธรรม	 “ปรมัตถวิริยบารมี”	 มาใช้ในการบริหารจัดการและ

การพัฒนาชุมชน	 อาทิ	 การพัฒนาวัดป่าลิไลยก์	 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ปัญญา	 การจัดสร้างห้องสมุด	 “ทวีปัญญา”	 ให้แก่โรงเรียนวัดปากประ		
ตำบลลำปำ	 	 อำเภอเมืองพัทลุง	 จังหวัดพัทลุง	 นำพระภิกษุสามเณร

ประชาชนในพื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา	ญาติธรรม	องค์กรของรัฐ		และ

องค์กรเอกชนร่วมกันจัดสร้างถนน	 “พระ-ประชาทำ”	 ซึ่งเป็นถนนยกระดับ
ที่อนุรักษ์ระบบนิเวศเลียบทะเลน้อยจากบ้านหัวป่า	 ตำบลหัวป่า	 อำเภอ
ระโนด	 จังหวัดสงขลา	 ถึงบ้านไสกลิ้ง	 	 ตำบลพนางตุง	 อำเภอควนขนุน	

จังหวัดพัทลุง	ยาว	17	 	กิโลเมตร	ย่นระยะทางสัญจรเกือบ	50	กิโลเมตร		
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เป็นการนำความเจริญมาสู่จังหวัดพัทลุงและบริเวณรอบลุ่มทะเลสาบ
สงขลา	 รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไพศาลต่อประชาชนและนักท่อง
เที่ยว	
	 	 พระครูกิตติวราภรณ์	(กิตฺติญาโณ)		เป็นพระเถระนักศึกษา	ทั้งใน
แง่การศึกษาทางศาสนาและการศึกษาทางโลก	 ตั้งใจศึกษาพระพุทธพจน์		
แสวงหาความรอบรู้จากพระไตรปิฎก		สามารถใช้ภาษาได้ดีหลายภาษา	ได้

ธุดงค์จาริกแสวงบุญไปทุกภูมิภาคในประเทศและต่างประเทศอีกหลาย
ประเทศ	 เป็นเวลายาวนานถึง	 6	 ปี	 จนก่อให้เกิดประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญทางภูมิศาสตร์	 สังคม	 และวัฒนธรรมท้องถิ่น	 ถึงพร้อมด้วยวุฒิ
ภาวะ	 พุทธิปัญญา	 จริยวัตรปฏิบัติ	 มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

ทั้งในระดับชาติ	 และระดับนานาชาติ	 ดังจะเห็นได้จากได้อาราธนาเป็นพระ

ราชมัคคุเทศก์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี		ให้นำ
เสด็จไปยังประเทศอินเดีย	 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม	 เป็น
คณะกรรมการอำนวยการสอบธรรมสนามหลวง	 เป็นคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานประจำจังหวัดพัทลุง	 เป็นวิทยากรบรรยายธรรม	 เป็นพระ

อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายแห่ง		
เป็นเวลายาวนานกว่า	25	ปี		และได้นิพนธ์หนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหลายเล่ม	 	อาทิ	 ชุดธุดงค์ข้ามแดน	 เล่ม

ที่	1–6	ท่องไปในทานบุญสู่โลกลี้ลับธิเบต	เหนือสิ่งอื่นใดในโลก		ดอกไม้งาม

เก็บได้จากทุกศาสนา		พบญาติ		พบธรรม	ส.ค.ส.	สุขภาพ		เป็นต้น	
	 พระครูกิตติวราภรณ์	(กิตฺติญาโณ)	เป็นกำลังสำคัญในการทำนุบำรุง
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พระพุทธศาสนา	 ทั้งในแง่การเผยแผ่พระธรรมคำสอน	 ด้วยบทบาทของ
ความเป็นครู	 บทบาทของความเป็นพระนักเผยแผ่ศาสนา	 และในแง่การ
สนับสนุนบุคลากร	 ด้วยการส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรวัดป่าลิไลย์	 ได้
ศึกษาในขั้นสูง	 และมอบทุนให้แก่พระภิกษุสามเณรที่เดินทางไปศึกษาต่อยัง
ประเทศศรีลังกา	 บทบาทและผลงานประจักษ์แก่สาธารณชน	 เป็นอย่างดี
จึงได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์	 “สังข์เงิน”	 สาขาผู้เผยแผ่ศาสนาดีเด่นใน
ต่างประเทศ	และได้รับรางวัล	“คนดีศรีเมืองลุง”	ติดต่อกัน	2	วาระ	
	 โดยเหตุที่พระครูกิตติวราภรณ์	 (กิตฺติญาโณ)	 เป็นบุคคลที่หาได้ยาก
ยิ่งในสังคม	 เป็นพระเถระ	 ที่ตั้งใจทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อการเผยแผ่หลัก

ธรรมทางศาสนา	 พัฒนาการศึกษา	 	 พัฒนามนุษย์	 พัฒนาสังคม	 และ
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องยาวนาน	 ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการนำ
หลักธรรม	ข้อมูลทางสังคม	และวัฒนธรรมท้องถิ่น	 มาปรับใช้ในการแสดง

พระธรรมเทศนา	 และการพัฒนาร่วมกับประชาชน	 องค์กรของรัฐและ

องค์กรเอกชน	 	 เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาตน	 พัฒนาคน	 พัฒนาชาติ	 และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต	 ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข	 เป็นผู้
กอปรกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอย่างยิ่ง	 สภา

มหาวิทยาลัยทักษิณ	 ในการประชุม	 ครั้งที่	 10/2551	 เมื่อวันที่	 22	

พฤศจิกายน	 2551	 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา	 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้
ปรากฏสืบไป	
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	 ศาสตราจารย์	 ดร.ลินด์ซีย์	 ฟาลวีย์	 (Prof.	 Dr.	 Lindsay	 Falvey)	
เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ	 ด้านการพัฒนาชนบทและด้านการศึกษา	 ได้
รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น	 ประเทศออสเตรเลีย	 ทำงาน
วิจัยกว่า	 30	 ปี	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย	 ได้รับ
ปริญญาโทสาขาการเกษตรในเขตร้อน	 และปริญญาเอก	 จากมหาวิทยาลัย
ควีนสแลนด์	 โดยทำการวิจัยในภาคเหนือของประเทศไทยในศตวรรษที่	 70	

ทางด้านโภชนศาสตร์	สังคมวิทยาและเศรษฐกิจ	เกี่ยวกับการผลิตโค	

	 ศาสตราจารย์	 ดร.ลินด์ซีย์	 ฟาลวีย์	 ได้รับรางวัลกิตติมศักดิ์จาก
สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 ได้
รับเกียรติเป็นสมาชิกตลอดชีพและ	 Fellow	 of	 Clare	 Hall	 มหาวิทยาลัย

เคมบริดจ์	สหราชอาณาจักร	ได้รับเหรียญรางวัล	Centenary	Medal	จาก

รฐับาลออสเตรเลยี	เปน็	Fellow	of	the	elite	Academy	of	Technological

Sciences	 and	Engineering	 (FTSE)	 และรางวัลอื่น	 ๆ	 อีกมากมายจาก
ทั้งในและต่างประเทศ	
	 ศาสตราจารย์	 ดร.ลินด์ซีย์	 ฟาลวีย์	 ได้รับตำแหน่งเป็นประธานและ
สมาชิกของคณะกรรมการต่าง	 ๆ	 รวมทั้งเป็นผู้ประเมินสถาบันการศึกษา

ระดับสูงของประเทศออสเตรเลีย	 	 อาทิ	 เป็นผู้ประเมินโครงการวิจัย
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นานาชาติของ	 Consultative	 Group	 for	 International	 Agricultural	
Research	 เป็นสมาชิกของ	 Montserrat	 Assembly	 ในประเทศสเปน		
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ	 Asian	 Agri-History	 Foundation	
ประเทศอินเดีย		เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ	National	Thai	Studies	
Centre	 for	 Australia	 	 เป็นประธาน	 Animal	 Welfare	 Research	
Centre	 ประเทศออสเตรเลีย	 	 เป็นประธาน	 Melbourne	 Institute	 of	
Asian	 Languages	 and	 Societies	 มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น	 ประเทศ
ออสเตรเลีย	 เป็นผู้อำนวยการของหน่วยงานด้านการศึกษาและประธาน
คณะกรรมวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาอีกหลายคณะ	
	 ศาสตราจารย์	ดร.ลินด์ซีย์	ฟาลวีย์	ทำหน้าที่เป็นผู้นำหลายตำแหน่ง

ในฐานะคณบดีอาวุโส	 ของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น	 ได้รวมวิทยาลัยหกแห่ง
และหน่วยงานต่าง	 ๆ	ที่มีอยู่	 จาก	9	 วิทยาเขต	รวมถึงบุคลากร	450	คน	
จัดตั้งเป็นคณะวิชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย	 ซึ่งมีสาขาวิชาเกี่ยว

กบั	ทรพัยากรธรรมชาต	ิปา่ไม	้การเกษตร	วทิยาศาสตรก์ารอาหาร	พชืสวน
สิ่งแวดล้อม	 และสาขาอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ได้ให้คำแนะนำแก่มหาวิทยาลัย

ต่าง	 ๆ	 ในประเทศไทยในการเปลี่ยนแปลงการจัดการและการวิจัย	 เป็น		

นักเขียนที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นการเฉพาะ	 นอกจากนี้	
ศาสตราจารย์	 ดร.ลินด์ซีย์	 ฟาลวีย์	 ยังจัดบริการให้กับผู้ส่งออกรายใหญ่
ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย	 ในรูปของงานโครงการและการให้คำปรึกษา

ต่าง	ๆ	ของกว่า	60	ประเทศ	โดยเฉพาะประเทศไทย	และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่

ทำงานใหแ้กอ่งคก์รระหวา่งประเทศกวา่	90	องคก์ร	เชน่	Asian	Development

Bank,	World	 Bank,	 United	 Nations	 ประเทศออสเตรเลีย	 สหพันธรัฐ
เยอรมนี	และเนเธอร์แลนด์	
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	 ศาสตราจารย์	 ดร.ลินด์ซีย์	 ฟาลวีย์	 เป็นนักเขียนที่ประสบความ
สำเร็จ	 ตัวอย่างเช่นหนังสือ	 “การเกษตรไทย-อู่ข้าวอู่น้ำข้ามสหัสวรรษ”			
ตีพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 	 เขียนอธิบายถึงจุดกำเนิดและ
อนาคตของเกษตรกรรมไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในชนบท	 	 ได้แนะนำความคิด
สำคัญไว้ในหนังสือเล่มนี้	 คือ	 ประเทศไทยควรแบ่งแยกนโยบายการเกษตร
สำหรับเกษตรกรรายย่อยและสำหรับการเกษตรเพื่อการค้า	 ด้วยเหตุผล
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ทั้งยังชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
และศาสนา	 ที่เกี่ยวโยงกับทัศนคติด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของไทย	
ซึ่งเป็นสาระสำคัญให้พัฒนางานเขียนต่อในหนังสือ	 เรื่อง	 Religion	 and	
Agriculture:	 Sustainability	 in	 Christianity	 and	 Buddhism	 อัน
เป็นการเชื่อมโยงงานในด้านการเกษตรกับงานเขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนา	

เชน่	ในหนงัสอื	เรือ่ง	The	Buddha’s	Gospel	:	A	Buddhist	Interpretation
of	Jesus’	Words		
	 โดยเหตุที่ศาสตราจารย์	 ดร.	 ลินด์ซีย์	 ฟาลวีย์	 เป็นนักเขียนและ			

นกัวจิยัทีไ่ดศ้กึษางานทีใ่ชว้ทิยาศาสตรใ์หเ้ปน็ประโยชนต์อ่คณุคา่ของประเพณี

จริยธรรม	 และการพัฒนา	 	 สนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับดัชนีความสุขมวล
รวมในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียซึ่งประมวลไว้ในหนังสือ	 11	 เล่มและ
งานที่ตีพิมพ์มากกว่า	 120	 เรื่อง	 ดังถ้อยคำที่กล่าวไว้ในโอกาสที่ได้รับ

ปริญญาเอกชั้นสูงจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นว่า	 การมีส่วนร่วมของท่านใน

ด้านเทคโนโลยีการเกษตร	 ได้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรหลายล้าน
คนในภมูภิาคเอเชยี	สภามหาวทิยาลยัทกัษณิ		ในการประชมุครัง้ที	่10/2551

เมื่อวันที่	 22	 พฤศจิกายน	 2551	 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาปรัชญา
ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร	เพือ่เปน็การประกาศ
เกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป	
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นายชิต  นิลพานิช 
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 



คำสดุดีเกียรติคุณ 

นายชิต  นิลพานิช 
 

  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วันจันทร์ที่  5  มกราคม  พ.ศ.2552 



	 นายชิต	 	 นิลพานิช	 เป็นชาวจังหวัดสงขลา	 สำเร็จการศึกษาธรรม
ศาสตรบัณฑิต	 และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 เกียรตินิยมอันดับดี	
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ได้รับ	 D.P.A.	 (Eqiv.)	 :	 Victoria	
University	 of	 Wellington	 New	 Zealand.	 Cert.	 in	 Management	
Science	 :	 Management	 Center	 College	 of	 St.Thomas,	 St.Paul,	

Minnesota,U.S.A.	 และ	 M.P.A.	 with	 honorary	 member	 of	 Phi	
Kappa	Phi	:	University	of	Southern	California,Los	Angeles	U.S.A.	
เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ	ๆ	ทั้งข้าราชการประจำ	ข้าราชการการเมือง	เป็น

ประธานกรรมการ	 กรรมการ	 และ	 อนุกรรมการ	 ให้กับองค์กรและหน่วย

งานต่าง	 ๆ	มากมาย	ทั้งในระดับชาติ	 และระดับนานาชาติ	 นับว่าเป็นผู้ที่มี
ความรู้	 ความสามารถและประสบการณ์สูงยิ่ง	 ทั้งในด้านบริหารและการ
ปกครองท้องถิ่น		ด้านวิชาการและด้านการเมือง	

	 ในด้านการบริหารและการปกครองท้องถิ่น	นายชิต		นิลพานิช	เป็น

นักบริหาร	นักปกครองของกระทรวงมหาดไทย	โดยไต่เต้ารับราชการตั้งแต่
เสมียนมหาดไทย	 ปลัดอำเภอ	 นายอำเภอ	 	 ปลัดจังหวัด	 และผู้ว่าราชการ
ตามลำดับ	 ตำแหน่งสุดท้ายคือผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา	 เคยดำรง

ตำแหน่งสำคัญ	 อาทิ	 อธิการวิทยาลัยการปกครอง	 ผู้อำนวยการโรงเรียน
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ปรญิญารฐัประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิน่ 



นักปกครองระดับสูงของวิทยาลัยการปกครอง	 ผู้อำนวยการสถาบันฝึก
อบรมพนักงานเทศบาลของสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	 และ							
ผู้อำนวยการสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ	สำนักงาน	
ก.พ.	 เป็นต้น	 และได้ทำงานด้านวิชาการควบคู่กันมาด้วยการเป็นอาจารย์
และผู้บรรยายพิเศษของสถาบันการศึกษา	 และสถาบันชำนาญการพิเศษ
ต่าง	 ๆ	 หลายแห่ง	 เช่นวิทยาลัยกองทัพบก	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประสานมิตร		
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 และองค์การ
สหประชาชาติ		เป็นต้น	

	 นายชิต	 	 นิลพานิช	 ได้ผลิตและร่วมผลิตเอกสารวิชาการ	 งานวิจัย	
ตลอดจนให้คำปรึกษาทางวิชาการ	 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหาร
งานแก่กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่

อีกหลายแห่ง		จนเกิดการวางแผนพัฒนาระยะยาว	(20	ปี)	ท้องถิ่นของตน	

ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนในท้องถิ่นเหล่านั้น	 ส่วนในด้าน
การเมืองเคยได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เป็นกรรมการที่ปรึกษาของกระทรวง

มหาดไทย	 กรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	

อนกุรรมการชายแดนภมูภิาคไทย-มาเลเซยี	ทีป่รกึษาแกร่ฐับาลลาว	เกีย่วกบั
การปรับปรุงกิจการด้านสันทนาการ	 ที่ปรึกษาขององค์การสหประชาชาติ
เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาภาคและจังหวัด	 และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระหว่าง
ประเทศ	 เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดบริการทางสังคม	 ซึ่งดำเนินการ
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โดยองค์การสหประชาชาติ	 นอกจากนี้ยังเป็นผู้รับสนองโครงการพระ
ราชดำริจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง	 ที่จังหวัดนราธวิาส	 ซึง่ตอ่มา
ไดพ้ฒันาเปน็ตน้แบบใหก้บัศนูยศ์กึษาการพฒันาแหง่อืน่	 ๆ	 ด้วย	 เป็นผู้ริเริ่ม
การทำนาน้ำตมให้กับจังหวัดสิงห์บุรี		และริเริ่มโครงการอำเภอเคลือ่นทีแ่หง่
แรกของประเทศไทย	 	 โดยการนำบริการต่าง	 ๆ	 ของทางราชการไปให้
ประชาชนถึงหมู่บ้าน	 ได้รับคำชมเชยจากกระทรวงมหาดไทย	 และได้รับ
รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์	 “สังข์เงิน”	ประจำปี	พ.ศ.	 2530	สาขาบริหารและ
การปกครอง	และรางวัล	 “ครุฑทองคำ”	 ในฐานะผู้บริหารราชการพลเรือน
ดีเด่น	ประจำปี	พ.ศ.	2530	

	 โดยเหตุที่	 นายชิต	 	 นิลพานิช	 ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งตั้งแต่เสมียน
มหาดไทย	 ไต่เต้าทางราชการจนได้รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด	 ได้ใช้
ความรู้	 ความสามารถ	 ประสบการณ์ด้านการบริหารและการปกครองเป็น

ประโยชน์แก่หน่วยงานและองค์กรต่าง	 ๆ	 มากมายทั้งในระดับท้องถิ่น	

ระดับชาติ	 และระดับนานาชาติ	 ได้ทำงานด้านการเมืองเป็นสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ	 เป็นคณะกรรมาธิการประจำสภา	 นับได้ว่าเป็นผู้ที่มี				
วิริยะอุตสาหะทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติสูงยิ่ง	 เป็น					

ผู้ดำรงตนตั้ งมั่นอยู่ ในคุณธรรมและจริยธรรมของนักปกครองที่ดี							

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ	 ในการประชุมครั้งที่	 10/2551	 เมื่อวันที่	 22	
พฤศจิกายน	 2551	 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญารัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาการปกครองท้องถิ่น	 เพื่อเป็นเกียรติประวัติ

สืบไป	
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นายวรรณ  ขุนจันทร์ 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 



คำสดุดีเกียรติคุณ 

นายวรรณ  ขุนจันทร์ 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วันจันทร์ที่  5  มกราคม  พ.ศ.2552 


	 นายวรรณ		ขุนจันทร์	เป็นชาวอำเภอตะโหมด	จังหวัดพัทลุง	สำเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่	 4	 จากโรงเรียนวัดตะโหมด	 จังหวัดพัทลุง	
ด้วยอุปนิสัยใฝ่รู้และสนใจในวิชาการสาขาต่าง	ๆ	จึงได้สอบเทียบชั้นประถม
ศึกษาปีที่	 7	 จากโรงเรียนพัทลุง	 นอกจากนั้นยังสอบได้นักธรรมเอก	
เภสัชกรรมแผนโบราณ	สัมฤทธิ์บัตร	3	ชุด	วิชากฎหมาย	จากมหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช	 และได้วุฒิบัตรวิชากฎหมายปกครองจากสำนักอบรม
บัณฑิตทางกฎหมาย	
	 นายวรรณ		ขุนจันทร์	ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ทำสวนยางพารา	

สวนผลไม้	 และนาข้าว	 ได้นำความรู้ที่ ได้จากการศึกษา	 และจาก

ประสบการณ์ถ่ายทอดเป็นประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด	 โดยเป็น
วิทยากรให้ความรู้	 และสงเคราะห์บำรุงพระพุทธศาสนา	 เป็นวิทยากรให้
ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร	ยางพารา	การศึกษาและภูมิปัญญา		นายวรรณ		

ขุนจันทร์	 ได้รับการยกย่องจากองค์กร	หน่วยงาน	และสถาบันต่าง	ๆ	ด้วย

ผลงานที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จ	 อาทิ	 ได้รับรางวัลแพทย์ประจำ
ตำบลดีเด่น	 จังหวัดพัทลุง	 	 ได้รับเกียรติบัตรผู้ประสบความสำเร็จจาก
สำนักงานการประถมศึกษา		ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิธารน้ำใจ	เป็นคนไทย

ตัวอย่าง	ได้รับโล่รางวัลจากกรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	ในฐานะ
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ผู้ เผยแพร่ เกียรติคุณของนักปกครอง	 ได้รับโล่รางวัลจากสมาคม
วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 ในฐานะเป็น
ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่องค์การเกษตร	 ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์
ในฐานะผู้อุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนภาคใต้	 และได้รับยกย่องเป็นครู
ภูมิปัญญาไทยด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน	 รุ่น	 4	 จากสภาการศึกษา				
แห่งชาติ	
	 ในด้านการพัฒนาชุมชน	 นายวรรณ	 	 ขุนจันทร์	 ได้ถ่ายทอดความรู้
ด้านการบริหารจัดการ	 สถาบันเกษตรกรกลุ่มทำนาตะโหมด	 ผ่านการ
จัดการศึกษา	3	รูปแบบ	คือ	1.	การศึกษาในระบบ	ถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนใน
สถานศึกษา	 ในจังหวัดพัทลุงและต่างจังหวัด	 ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา	

จนถึงอุดมศึกษา	 2.	 การศึกษานอกระบบ	 ถ่ายทอดให้แก่กลุ่มผู้สนใจของ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน	 จังหวัดพัทลุง	 3.	 การศึกษาตามอัธยาศัย	
ถา่ยทอดใหแ้กก่ลุม่ผูส้นใจ	โดยการเปน็วทิยากรบรรยาย	ใหแ้กอ่งคก์รตา่ง	ๆ	
	 โดยเหตุที่	นายวรรณ		ขุนจันทร์	เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการผลักดัน
ชุมชนตะโหมด			ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	ที่

เข้ามาเรียนรู้ในชุมชนแห่งนี้	ทำให้ชุมชนตะโหมดเป็นชุมชนที่ได้รับการสั่งสม

ภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่อง	 เป็นประโยชน์กับนักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษาที่เข้ามา
เรียนรู้	 และต่อยอดองค์ความรู้ต่อกันไปโดยไม่ขาดสาย	 ทำให้ชุมชนเกิด
ความรู้ในลักษณะองค์รวม	 ที่สามารถใช้ในการพัฒนาชุมชน	 ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ	 สังคม	 การศึกษา	 ศาสนาวัฒนธรรม	 และสิ่งแวดล้อมอย่าง			

เข้มแข็ง	 การทุ่มเทกำลังใจและกำลังกาย	 	 เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้เพื่อน
ร่วมชุมชน	 เป็นคุณูปการสำคัญที่ทำให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า					
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เป็นตัวอย่างแก่ชุมชนอื่น	 ๆ	 สภามหาวิทยาลัยทักษิณ	 ในการประชุมครั้งที่					
10/2551	เมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2551	จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 	 สาขาการพัฒนาชุมชน	 เพื่อเป็นเกียรติ
ประวัติสืบไป	
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นายสุธน  เจริญพงศ์ 
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 



คำสดุดีเกียรติคุณ 

นายสุธน  เจริญพงศ ์
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2552 



	 นายสุธน	 	 เจริญพงศ์	 สำเร็จการศึกษาธรรมศาสตรบัณฑิต	 จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง	 เป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา	 เริ่ม
รับราชการเป็นครูโรงเรียนช่างไม้สงขลา	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๔๘๖	 ด้วย

อุดมการณ์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคนให้สามารถประกอบอาชีพเพื่อเป็นกำลัง
สำคัญในการพัฒนาประเทศ	

	 นายสุธน	 	 เจริญพงศ์	 ได้บริหารโรงเรียนช่วงหลังสงครามมหาเอเชีย
บูรพา	 โดยใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาโรงเรียน	 ซ่อมแซมโรง
ฝึกงาน	 จัดทำโครงการพัฒนาผู้เรียนและสร้างแรงจูงใจผู้เรียนด้วยวิธีการ

ต่าง	 ๆ	 รวมทั้งประสานกับผู้ปกครองในการสร้างความเข้าใจและร่วมกัน

พัฒนาผู้เรียนอย่างใกล้ชิด	 จนปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๒	 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้า
โครงการฝึกฝีมือช่างขององค์การ	 ส.ป.อ.	 เปิดสอนช่างอุตสาหกรรม	 ๖	
สาขาวิชาโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยฮาไวอิ	 ได้ปรับปรุงโรงฝึกงาน

สาขาวิชาต่าง	ๆ	พร้อมติดตั้งเครื่องจักร	เครื่องมือ	อุปกรณ์	และห้องต่าง	ๆ	

จนได้รับคำชมว่าเป็นโรงเรียนการช่างที่ดีที่สุดของประเทศในขณะนั้น	 ต่อมา
ได้ย้ายโรงเรียนไปก่อตั้งใหม่เป็นวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่	 และดำเนินการ
ควบคุมการก่อสร้างอาคารต่าง	 ๆ	 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 ส่งผลให้งาน
ก่อสร้างสำเร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบและรายการทุกประการ	 ทำให้มี
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โรงฝึกงานใหม่ที่ดีขึ้น	 มีการติดตั้งเครื่องจักร	 เครื่องมือ	 และอุปกรณ์ที่ครบ
ถ้วนและสมบูรณ์มากขึ้น	 รวมทั้งพัฒนาการสอนโดยใช้ใบคำสอนและ
อุปกรณ์การสอนครบถ้วนทุกวิชา	 ส่งผลให้การบริหารและจัดการการศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่มีความก้าวหน้าที่สุด	 และมีนักเรียนนับพันคน	

เป็นที่ชื่นชมของมหาวิทยาลัยฮาไวอิ	กรมอาชีวศึกษา	และประชาชน	
	 นายสุธน	 	 เจริญพงศ์	 ได้ช่วยปฏิบัติราชการเป็นกรรมการควบคุม
การก่อสร้างและตรวจการจ้างอาคารเรียน	 อาคารหอพัก	 และอาคารหอ

ประชุม	 ของวิทยาลัยวิชาการศึกษา	 สงขลา	 รวม	 ๕	 หลัง	 	 ในปี	 พ.ศ.	

๒๕๑๗	 จึงโอนจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่มารับราชการที่มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	 สงขลา	 ในตำแหน่งผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน	
และพัฒนา	 ทำหน้าที่วางแผนการก่อสร้างอาคาร	 ควบคุมการก่อสร้างและ

ตรวจการจ้างอาคารเรียน	หอพัก	และบ้านพัก	รวม	๑๐	หลัง			นอกจากนี้

ยังเป็นผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายธุรการ	 ปฏิบัติงานและบริหารแผนก
สารบรรณ	แผนกการเงิน	แผนกทะเบียน	แผนกพัสดุครุภัณฑ์	รวมทั้งปฏิบัติ
ราชการแทนและรักษาราชการแทนรองอธิการบดี	 กรณีที่รองอธิการบดีไป
ราชการ	 ตลอดจนทำหน้าที่สอนวิชาการบริหารการศึกษา	 หลักการบริหาร

19



และกฎหมายการศึกษา	 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 ว่าด้วยบุคคล	 ทรัพย์	
นิติกรรม	หนี้	และเอกสารสัญญา		นับเป็นบุคคลหนึ่งที่วางรากฐานด้านการ
บริหารการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	สงขลา		
	 หลังจากลาออกจากราชการ	 นายสุธน	 	 เจริญพงศ์	 ได้บำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมและการบริหารการศึกษาตลอดมา	 เป็นประธาน
กรรมการมูลนิธิ	 ฯพณฯ	 พลเอกเปรม	 	 ติณสูลานนท์	 ของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในอนุกรรมการข้าราชการครูจังหวัด
สงขลา	 ๒	 สมัย	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษา	
ศาสนา	 และวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา	 เป็นกรรมการที่ปรึกษาของวิทยาลัย

เทคนิคหาดใหญ่	 เป็นประธานกรรมการบริหารศูนย์สงเคราะห์บุคคล
ปัญญาอ่อนจังหวัดสงขลา	 รวมทั้งมีงานด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็น
จำนวนมาก	

	 โดยที่	นายสุธน		เจริญพงศ์	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรม	ใช้ความ

รู้ความสามารถทางการบริหารและทางวิชาการให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง

ยวดต่อโรงเรียนช่างไม้สงขลา	 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่	 มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	สงขลา	สังคม	และประเทศชาติ	สมควรอย่างยิ่งที่จะสดุดี
เกยีรตคิณุใหป้รากฏ	 สภามหาวทิยาลยัทกัษณิ	 ในการประชมุครัง้ที	่ 10/2551
เมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2551	จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาการศึกษา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	 เพื่อเชิดชูให้เป็น

เกียรติประวัติสืบไป	
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ศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม  อารีกุล 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 



คำสดุดีเกียรติคุณ 

ศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม  อารีกุล 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วันจันทร์ที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2552 


	 ศาสตราจารย์	ดร.สุธรรม		อารีกุล	เป็นชาวตำบลตลาด	อำเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี	 	 	 	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีกสิกรรม
และสัตวบาลบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ปริญญาโท	 และ
ปริญญาเอกสาขาวิชากีฏวิทยา	 จาก	 Oregon	 State	 University	 และ	
Washington	State	University	ตามลำดับ	จากประเทศสหรัฐอเมริกา	

	 ศาสตราจารย์	 ดร.สุธรรม	 	 อารีกุล	 เป็นศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ
พิเศษระดับ	 11	 	 	 เคยดำรงตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญ	 ได้แก่	 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 กรรมการสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาและนักวิจัย

ของมูลนิธิโครงการหลวง	 เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์		

และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นราช
บัณฑิต	สำนักวิทยาศาสตร์แห่งราชบัณฑิตยสถาน	

	 ศาสตราจารย์	ดร.สุธรรม		อารีกุล	เป็นนักวิจัยที่ได้อุทิศตนให้กับการ
วิจัยในกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาในด้านกีฏวิทยาและการเกษตร

ต่อเนื่องมาเป็นเวลามากกว่า	40	ปี	มีผลงานวิจัยไม่ต่ำกว่า	100	เรื่อง	เขียน
ตำราด้านอารักขาพืชและกีฏวิทยาที่มีเนื้อหาทัดเทียมต่างประเทศ	 ผลงาน
วิจัยได้รับรางวัลและได้รับการยกย่องทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ	
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อาทิ	 พ.ศ.	 2551	 ผลการวิจัยเรื่องการเจริญเติบโตและผลผลิตไพเรทรัมที่
ปลูก	 ณ	 ดอยอ่างขาง	 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดี เด่นสาขาพืชจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2529	 	 ผลงานวิจัยเรื่อง	

การวิจัยเพื่อค้นหาพืชของไทยที่มีคุณสมบัติในการป้องกันและกำจัด
แมลงวันทอง	 ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยดีเยี่ยมจากสภาวิจัยแห่งชาติ	
นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ	 	 ได้เกียรติบัตรแห่งคำ
นิยม	 (Certificate	 of	 Appreciation)	 จากกระทรวงเกษตรแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 	 และเป็นชาวต่างชาติคนแรกที่ได้รับรางวัล	 Alumni	

Achievement	 Award	 จากสมาคมศิษย์เก่าของ	 Washington	 State	
University	
	 ผลงานวิจัยของศาสตราจารย์	ดร.สุธรรม		อารีกุล	 เป็นผลงานวิจัย

ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง	 	สามารถนำไปแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม	ในช่วง	

พ.ศ.	 2503–2506	 ประเทศไทยประสบปัญหาตั๊กแตนปาทังก้าระบาดในไร่
ข้าวโพดกว่า	3	แสนไร่		รัฐบาลสั่งยาปราบแมลงจากประเทศสหรัฐอเมริกา
มาแก้ไขแต่ไม่ได้ผล	 ผลงานวิจัยของศาสตราจารย์	 ดร.สุธรรม	 	 อารีกุล	

สามารถแก้ปัญหาครั้งนั้นได้เป็นผลสำเร็จ	ผลงานวิจัยด้านกีฏวิทยาบางส่วน

ได้นำไปเสนอในที่ประชุมต่างประเทศทำให้นักวิทยาศาสตร์ต่างชาติได้รู้จัก

แมลงของไทยมากขึ้น	 เป็นผลให้มีการปรับปรุงตำราต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ

แมลงในประเทศเขตร้อนไปด้วย	 และด้วยผลงานด้านนี้ในปี	 พ.ศ.	 2517			
นกัอนกุรมวธิานตา่งประเทศไดต้ัง้ชือ่แมลงชนดิหนึง่ทีค่น้พบใหมใ่หเ้ปน็เกยีรติ
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ตามชื่อสกุลของศาสตราจารย์	 ดร.สุธรรม	 	 อารีกุล	 	 คือ	 	 แมลงตัวห้ำ	
Ammophilomima areekuli	 ในเวลาเดียวกันก็ได้ตั้งชื่อแมลงในสกุล
เดียวกัน	 แต่เป็นชนิดใหม่อีก	 3	 ชนิด	 ให้เป็นเกียรติแก่ภรรยา	 คือ	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิมล	 	 อารีกุล	 1	 ชนิด	 คือ	Ammophilomima pimolae 
และแก่ประเทศไทย	 2	 ชนิด	 คือ	 Ammophilomima siamae	 และ	
Ammophilomima thailandae 
	 นอกจากนี้ศาสตราจารย์	 ดร.สุธรรม	 	 อารีกุล	 	 ยังเป็นอาสาสมัคร
ช่วยงานโครงการหลวง	 ได้ทำการศึกษาวิจัยรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ผลงานวิจัยทั้งในและนอกประเทศเกี่ยวกับพืชป่าของไทย	 1,219	 ชนิด				
มาเขียนตำราชื่อ	 องค์ความรู้เรื่องพืชป่าที่ใช้ประโยชน์ทางภาคเหนือของ
ไทย	 ซึ่งประกอบด้วยตำรา	 3	 เล่ม	 มีความหนาเล่มละ	 600-700	 หน้า	 ให้
ความรู้ทั้งพื้นฐานและความรู้ประยุกต์ในเรื่องพืชป่าของไทย	 จะได้รู้จัก
คุณค่าของป่าและอนุรักษ์ป่า	 แก่อนุชนรุ่นสืบต่อไป	 	 ทั้งยังได้วิจัยและ

พัฒนาต่อยอดความรู้พืชป่าเหล่านี้หลายชนิดมาใช้ประโยชน์โดยตรงแก่
โครงการหลวงและแก่ชาวไทยภูเขา	 เช่นการผลิตสูตรสารป้องกันกำจัด	
ศัตรูพืชจากพืชป่าให้ชื่อว่า	 “ฤทธิไพร”	 หลายสูตรมาทดแทนการใช้สารเคมี

สังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์	 สัตว์และสิ่งแวดล้อม	 การค้นคิด	
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมสุขภาพจากพืชป่า	 ผลิตภัณฑ์พืชป่าเป็นเครื่องหอม	
เป็นต้น	พร้อมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต	ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้แก่

ชาวไทยภูเขาเป็นการเพิ่มรายได้อีกด้วย	

	 โดยเหตุที่ศาสตราจารย์	 ดร.สุธรรม	 	 อารีกุล	 เป็นผู้มีจิตวิญญาณ
ของนักวิจัยด้านกีฏวิทยาและด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่เสียสละ	 ทุ่มเท	
อุทิศตนสร้างงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศ

ชาติและมนุษยชาติ	 	 เป็นแบบอย่างของนักวิชาการที่มีความสามารถสูงยิ่ง	
สร้างพลังทางปัญญานำพาผลงานวิจัยให้ได้รับการยอมรับและยกย่องใน

ประชาคมโลก	สภามหาวิทยาลัยทักษิณในคราวประชุมครั้งที่	10/2551	เมื่อ
วันที่	 22	พฤศจิกายน	2551	จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาปรัชญาดุษฎี
บณัฑติกติตมิศกัดิ	์สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตรเพือ่เปน็เกยีรตปิระวตัสิบืไป	
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